
Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 220228

Mötet hölls d+gft+t och de närvarande var:
Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Tomas Eriksson, Bertil Gustafsson och
Yvonne Pokropek.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Johan Isaksson.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Johan Isaksson valdes till ordförande för mötet och Yvonne Pokropek till sekreterare.

3. Val avjusterare— Bertil Gustafsson valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning — Godkändes med följande tillägg:

c. gemensam arbetsdag (KIF; KNJF och KAS) den 9 april

d. inbjudan politiker

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Godkändes.

6. Uppföljningsärenden:

EJ Parkering
Markus och Johan informerade om senaste utvecklingen. Trots att vi vid flera
tillfällen har stött på och talat om att vi vill medverka i utredningen har vi inte
fått gehör. Vi vill ju förstås vara med och säkerställa att beslut fattas utifrån
våra behov och inget annat. Johan har nu tillskrivet Jan Utbult, kommunstyrel
sens ordförande. Hjälper inte det så får vi eskalera frågan till kommunchefen.
Frågan tas också med på mötet den 16/3 avseende vägarna.

fl Snö- och markröjning
- viktigt att boka ett uppföljningsmöte med Annie Bedö och följa upp hur det
fungerat under säsongen med snöröjningen. Bertil ansvarar.
- uppmana fastighetsägare att röja så att ingen växtlighet går ut över vägarna.
Bra att passa på nu inför påsken och påskfyr.

EJ Vägfrågan
Johan har skickat över bilderna och möte är inplanerat till den 16 mars.

7. Ekonomisk rapport
Materialet avseende 2021 är sammanställt och är sedan några veckor hos Ker

stin/Anna för deras revision. l övrigt är allt under kontroll.



8. Arbetsgrupper:

E Hamnen
• Alla båtpiatsavgifter m m aviseras den 1 mars.
• 1 övrigt görs nu översyn av befintliga anläggningar och planering av kom

mande arbeten.

EJ Kommunikation
• Vi har ännu inte fått svar på varför avgiften för att hyra Polstjernan har

ökat så mycket. Bertil stöter på samt gör förnyad påstötning om att vi
vill att bilfärjan fortsätter att trafikera ordinarie turlista för Burö, fram
till kl. 1800 på onsdagar.

• Yvonne har ännu inte tillskrivet Trafikverket men gör det under närm
aste veckan om att vi vill att turlistan ändras från tiderna 1730 och 1750
till att vara 1740 och 1800, dessa turer är aldrig fulla.

• Bertil har ånyo påtalat vikten av att däcksman säkerställer att färjan lig
ger rätt innan på/avstigning och på/avkörning sker.

• Enligt obekräftade uppgifter är upphandlingen av färjetrafiken försenad.
Vi försöker få mer information om detta via Johan.

El Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd den 29 mars, kl 1715 — deltagande:

Johan kan delta om det är digitalt, annars inte. Yvonne kan eventuellt
beroende på hur arbetssituationen är den dagen.

El Revidering stadgar
• Styrelsen beslutade att till stämman föreslå gjorda förändringar i stad

garna, detta ska framgå av agendan som ska anslås senast den 9 april.
Styrelsen tackade arbetsgruppen för väl genomfört arbete.

9. Övriga frågor:
a. Påskfyr — beslutades att arrangera påskfyr i år och att Markus ansöker om

tillstånd. Dessutom sponsrar KAS inköp av godisägg till alla barn i samband med
att fyren iordningsställs.
Viktigt att gå ut och informera om att man istället för att att lägga ris i
containerna nu tar det till fyrplatsen. Markus informerar på FB och hemsida.
Styrelsen passade på att tacka Markus för att han åtar sig detta uppdrag som är
förenat med stort ansvar!

b. Årsstämma — kallelse är anslagen och kommer snart också på FB och hemsida.
Valberedningen, via Marie (sammankallande) delger styrelsen förslaget inför
styrelsemötet den 28 mars.

c. Beslutades att genomföra arbetsdag, tillsammans med KIF och KNJF den 9 april.
Johan utformar en information om detta i samarbete med KIF och KNJF.



d. Beslutades att Markus kontaktar respektive partiordförande och efterhör in
tresse för att ha en diskussion/debatt avseende deras syn på hur Kaivsund och
Grötö ska utvecklas. Ett sådant möte skulle så fall genomföras i samarbete
med Grötös ö-råd. Markus rapporterar resultatet den 28 mars.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Protokoll från dagens möte.
• Uppmaning till fastighetsägare att hålla vägarna fria från växtlighet.
• Påskfyr samt uppmaning att slänga ris på platsen för fyren och inte i containern.

11. Nästa styrelsemöte: måndag den 28 mars kl 19:00, i Såsen.

12. Mötets avslutande: Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

Yvonne Pokropek, protokollförare

\jn Isksson, ordförande Bertil Gustafsson, ju terare


